
Após paralisação devido à pandemia  
do novo coronavírus, a Fundação 
Renova está retomando algumas obras  
e ações ao longo de toda a Bacia do  
Rio Doce. Em Barra Longa, o trabalho  
de reparação vem retornando entre 
julho e agosto. 

A decisão foi tomada após a construção 
de um rigoroso protocolo de saúde 
e segurança em conjunto com a 
prefeitura e seus setores de Saúde e 
Vigilância Sanitária. Essa prática já 
vem sendo seguida nos municípios 
onde a Fundação Renova teve a 
retomada de atividades autorizada. 

No caso de Barra Longa, foram 
utilizadas medidas comuns aos outros 
territórios, além de ações específicas 
para a proteção dos moradores. O 
retorno ocorre por etapas e a maior 
parte dos trabalhadores é local.

Obras da Fundação Renova 
são retomadas  
em Barra Longa

Procedimentos adotados pela Fundação Renova 
para prevenir a transmissão do coronavírus

• Criação de comitê para análise e 
acompanhamento periódico da retomada, 
propondo ações de prevenção para os 
trabalhadores.

• Trabalhadores do grupo de risco não estarão 
envolvidos nas atividades de retomada.

• Exigência de quarentena mínima de 14 dias 
para os colaboradores de fora da região.

• Testagem para Covid-19 de todos que forem 
mobilizados.

• Uso obrigatório de máscaras, luvas e outros 
equipamentos de segurança.

• Medição diária de temperatura corporal e 
entrevista com a equipe de Saúde e Segurança.

• Em caso de algum sintoma, o colaborador 
será imediatamente isolado e passará por 
novos testes.

• Acesso a álcool em gel e a locais para lavar 
as mãos.

• Divulgação permanente de boas práticas de 
prevenção e combate ao vírus no DDSS (Diálogo 
Diário de Saúde e Segurança) com todos os 
colaboradores.

• Proibição de aglomerações e de 
compartilhamento de itens pessoais ou 
coletivos.

• Limpeza permanente de objetos e superfícies 
tocados com frequência.

• Distribuição de refeições nos próprios locais 
de trabalho, em marmitex, respeitando uma 
escala de horários e o distanciamento entre 
mesas e cadeiras.

• Oferta de treinamentos específicos e 
de cartilhas com foco na prevenção da 
transmissão do vírus.

• Orientações especiais contra o 
armazenamento do álcool em gel nos veículos, 
evitando acidentes em razão da exposição do 
material ao sol e ao calor.

• Transporte será realizado com metade da 
ocupação dos veículos e uso obrigatório de 
máscara.

Obras do Plano de Adequação 
Socioeconômica e Ambiental 

(PASEA) em propriedades rurais

Data de retorno: 20 de julho 
 

Atividades em andamento: 

• Construção, reconstrução e reformas 
de estruturas em propriedades rurais 
(curral, galinheiro, chiqueiro, baia 
equinos, viveiro de peixes), incluindo 
toda a infraestrutura, terraplanagem, 
drenagem, abertura e melhoria de 
acessos.

• Construção de estruturas rurais 
simples, como porteiras, mata-burros, 
bebedouros e cochos.

• Reconstrução e melhoramento de 
redes de distribuição elétrica rurais.

• Obras de construção civil, reformas, 
reparos e manutenção de infraestruturas 
rural e urbana.  
 

Número de colaboradores mobilizados: 
24, sendo 13 locais. A previsão é de 
criação de 80 vagas para trabalhadores 
locais. 

Obras na área urbana  
de Barra Longa

Data de retorno: 3 de agosto 

Atividades em andamento: 

• Construção do Parque de Exposições.

• Reparos na Escola Municipal José 
Vasconcelos Lanna, Escola Estadual 
Padre José Epifânio Gonçalves, Praça 
Manoel Lino Mol e Avenida Beira Rio.

• Obras de drenagem e pavimentação 
no entorno do galpão de silagem (na 
rodovia, antes da entrada de Barra 
Longa).

• Limpeza dos terrenos de moradias 
temporárias desocupadas 

Número de colaboradores mobilizados: 
71, sendo 58 locais.

Restauração florestal em 
propriedades rurais do PASEA

Data de retorno: 5 de agosto 

Retomada dos serviços nas Áreas 
de Preservação Permanente (APPs) 
atingidas pelo rompimento, que serão 
isoladas e cercadas. O trabalho permitirá 
aumentar a segurança hídrica e a 
proteção contra erosões na calha do 
rio. O preparo do solo para o plantio de 
mudas deve ser feito antes do período 
chuvoso para não prejudicar a qualidade 
da floresta a ser estabelecida. 
 

Número de colaboradores mobilizados: 
37 profissionais, sendo 30 locais 
(Monsenhor Horta)

Veja quais áreas de atuação vêm retomando 
suas ações em Barra Longa:
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Formar lideranças jovens para a 
construção de comunidades saudáveis: 
esse é o objetivo do Projeto Júpiter, 
promovido pelo Centro Popular de 
Cultura e Desenvolvimento (CPCD) em 
parceria com a Fundação Renova. No 
mês de agosto, jovens de 15 a 29 anos 
de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, 
Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova 
poderão se inscrever para participar 
das formações oferecidas. Serão 
selecionados 100 jovens.

Após as oficinas e mentorias, será 
composto um time de “Júpiteres”. 
A ideia é que eles percebam 
possibilidades de transformar a 
comunidade onde vivem e usem 
seus potenciais em um projeto 
de intervenção coletiva. Os 
principais pontos trabalhados são: 
empoderamento juvenil, compromisso 
ambiental, valores humanos e 
ambientais e protagonismo juvenil. 

O Júpiter é uma das ações do 
Programa de Educação para 
Revitalização da Bacia do Rio 
Doce, desenvolvido pela Fundação 
Renova para compensar os impactos 
provocados pelo rompimento da 
barragem de Fundão. 

Confira o cronograma:

Inscrições para  
o Projeto Júpiter  
abrem em agosto

Agosto/2020 

Abertura das inscrições. Em Barra 
Longa, os jovens devem entrar em 
contato pelo número (31) 98224-5852 ou 
pelo e-mail projetojupiter@cpcd.org.br. 

Setembro/2020 

Início das atividades com os jovens, 
incluindo oficinas para elaboração de 
projetos socioambientais, mentoria 
e acompanhamento. Os custos com 
formações, transporte, alimentação e 
execução das ações serão cobertos pelo 
programa.

  
 

Maio/2021  

Início da implementação dos projetos 
elaborados pelos jovens.

 

Dezembro/2021 

Encerramento do projeto, com entrega 
de certificado para os jovens.

Acesse o site e as redes sociais do CPCD 
para ficar por dentro!

A Emerenciana Crochê, em parceria 
com a Fundação Renova, está 
disponibilizando videoaulas de 
artesanato e culinária no YouTube.  
Os temas incluem técnicas de crochê 
em fios de malha, precificação das 
peças de artesanato e cuidados com a 
saúde alimentar usando as plantas.  
Os vídeos serão veiculados 
semanalmente até agosto.

A ação foi pensada pelo Programa de 
Preservação da Memória Histórica, 
Cultural e Artística da Fundação 
Renova. Os conteúdos sobre artesanato 
são apresentados pela artista plástica 
e artesã Bianca Lemes, que ensina a 
fazer capas de bolo de crochê, entre 
outas peças. Ela aborda também 
o processo de precificação dos 
artesanatos, considerando as horas de 
trabalho, o material utilizado e itens 
como embalagens e etiquetas. 

Já as aulas de culinária são 
comandadas pela especialista em 
política cultural e patrimonial Patrícia 
Brito, que desenvolve um trabalho 
sobre memória gustativa e saberes 
tradicionais. Ela mostra como cuidar 
da saúde alimentar usando plantas 
que podem ser encontradas nas 
próprias hortas das pessoas e dá 
dicas de alimentos, sucos e chás que 
desintoxicam o organismo. 

Clique aqui e acesse as aulas!

Videoaulas gratuitas  
de artesanato e culinária  
são disponibilizadas  
durante pandemia

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.
org/fale-conosco

R. Matias Barbosa, 14, Barra Longa - MG

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova 0800 721 0717

http://www.cpcd.org.br/projeto-jupiter/
https://www.facebook.com/cpcdbh
https://www.youtube.com/channel/UCu5rny2_530GT7wEowfwQZw/featured

